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ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਜੀ ਆਇਆ ਂਨੂੰ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਕਫਾਇਤੀ 
ਜਗ੍ਾ ਬਣਨ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਜ਼ਸਆ ਂ'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

	2 ਕਿਿਾਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾਂ

	2 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿੰਪਰਿ

	2 ਬੀਮਾ

	2 ਕਬਜਲੀ

	2 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਰੱਖਣਾ

	2 ਲਾਡਂਰੀ

	2 ਪਾਰਕਿਿੰਗ

	2 ਰੀਸਾਈਿਕਲਿੰਗ 

	2 ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
ਪਰ ਇਹ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆ ਂਦੀ ਚਿੰਗੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹ ਿੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਿੀ ਮਿੰਗ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਭਕਿੱਖ ਕਿੱਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਕਿਿਾਜਨਿ ਥਾ ਂਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਭਕਿੱਖ ਦੇ 
ਸਿੰਸਿਰਨਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂਿਕਮਊਨਿੀ 
ਕਡਿੈਲਪਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਬਾਰੇ 
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਸੂਬਾਈ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਇਿ ਏਜਿੰਸੀ ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਕਿੱਚ ਸਬਕਸਡੀ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਕਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਉਸਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪਰਿਬਿੰਿ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂ
ਰਾਹੀਂ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਕਿੱਚ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਫ਼ਰਿ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾ,ਂ ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਏਜਿੰਸੀਆ,ਂ ਸਰਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆ ਂਦੇ 
ਹੋਰ ਪੱਿਰਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂੇਦਾਰੀ ਕਿੱਚ ਿਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਲਪਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਸ਼ਰਿੇਣੀ 
ਉਪਲਬਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ  
(www.bchousing.org) 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
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BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਿਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਸਮਿਾਵਾ ਂ
ਿੈਨਿੂਿਰ ਿੋਸਿਲ, ਫਰੇ਼ਰ, ਿੈਨਿੂਿਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾ ਂਕਿੱਚ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਬਿੰਕਿਤ ਇਮਾਰਤਾ ਂਕਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹੋ…. 

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ਼ੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ (Property portfolio manager, PPM) - ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਕਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ PPM ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਿੋਗੇ। PPM (ਹੋਰ ਸਿਾਫ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਸਮੱਕਸਆਿਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ PPM, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਿਰਗੀਆ ਂBC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੀਆ ਂ
ਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ (ਕਜਸ ਨੂੰ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਕਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਦਾ ਪਰਿਬਿੰਿ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ਼ੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਅਜ਼ਸਸਟੈਂਟ (Property portfolio assistant, PPA) – 
PPAs, PPMs ਅਤੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਾ/ਂਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਯੂਕਨਿਾ ਂਦੀ 
ਿਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਬਿੰਿਿੀ ਕਡਊਿੀਆ ਂਤੇ ਿਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ (Building manager supervisor, BMS) 
– BMSs, ਸਾਈਿ ਤੇ ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿਾਫ਼ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਕਚਿੰਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕ਼ਆਦਾਤਰ BMS ਉਸ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਕਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਿੁਝ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਕਨਯਕਮਤ ਿਿੰਮਿਾਜੀ ਸਕਮਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿਖੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰਗ ਮੈਨੇਜਰ (Building manager, BM) - BMs ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਹਾਲ, 
ਿਕਮਉਨਿੀ ਲਾਉਂਜ ਅਤੇ ਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮ (ਕਜਨ੍ਾ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਕਿੱਚ ਲਾਡਂਰੀ ਦਾ ਸਾ਼-ਸਾਮਾਨ ਹੈ) 
ਕਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੋ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਾਭਂ-ਸਿੰਭਾਲ ਦਾ ਿਿੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆ ਂਮਿਾਨਾ ਂਨੂੰ ਨਿੇਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾ ਂ
ਬੇਨਤੀ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ BM ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ਼ਆਦਾਤਰ BM ਉਸ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਕਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਿੁਝ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਕਨਯਕਮਤ ਿਿੰਮਿਾਜੀ ਸਕਮਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿਖੇ ਉਪਲਬਿ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਈਟ ਰੀਪ੍ਰੈਿਨਟੇਜ਼ਟਵ (ਸਾਈਟ ਨੁਮਾਇਦੰਾ) – ਨੌਰਦਰਨ ਅਤੇ ਇਨਿੀਰੀਅਰ ਦੇ ਿਈ 
ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਨ-ਪਰਿਤੀ-ਕਦਨ ਦਾ ਸਿੰਪਰਿ ਸਥਾਨਿ ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨਾਲ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਅਿਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹੈ ਅਤੇ PPM ਅਤੇ PPA ਨਾਲ 
ਅਿਸਰ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਿੰਕਿਆ ਂਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਸਿੰਪਰਿ ਹਨ।  

ਜੈਨੀਟਰ – ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਜੈਨੀਿਰ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰਾ,ਂ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਲੌਬੀ, ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂ
ਿਾਲੇ ਿਮਰੇ, ਕਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿੀ 
ਸਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿੂੜਾ ਚੁੱਿਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਬਰਫ ਹਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂ
ਜੈਨੀਿਰ ਖਾਲੀ ਯੂਕਨਿਾ ਂਨੂੰ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। 



 3  | BC ਹਾਊਸਕਿੰਗ ਕਜ਼ਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਜ਼ਤਾਬਚਾ

ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਸਟਾਫ਼ – ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀ਼ ਦੀ ਮੁਰਿੰਮਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਮੇਨਿੇਨੈਂ ਸ (ਸਾਭਂ-ਸਿੰਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ) ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਕਦਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੀਿ ਹੁਿੰਦੇ 
ਪਾਈਪਾ,ਂ ਅਲਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਉਖੜੇ ਦਰਿਾਕ਼ਆ ਂਅਤੇ ਿੁਝ ਉਪਿਰਣਾ ਂਦੀ ਮੁਰਿੰਮਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਝਂੇ 
ਖੇਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਰਿੰਮਤਾ ਂਦਾ ਿਿੰਮ ਿੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਉਂਡ – ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਫੁਲ-ਿਾਈਮ, ਦੋਿੇਂ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਗਰਿਾਉਂਡ ਸਿਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿੇ ਦੀ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰਾ ਂ
ਕਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਡਊਿੀਆ ਂਕਿੱਚ ਪੱਕਤਆ ਂਨੂੰ ਹਿਾਉਣਾ, ਬਗੀਆ ਂਦੀ 
ਸਾਭਂ-ਸਿੰਭਾਲ, ਦਰੱਖਤਾ ਂਨੂੰ ਿਤਰਨਾ, ਫਾਲਤੂ ਗਾਹ ਹਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾ ਂਦੇ ਡੱਕਬਆ ਂਅਤੇ ਕਿਆਰੀਆ ਂਨੂੰ 
ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟੇਨੇਂ ਟ ਸਪ਼ੋਰਟ ਵਰਕਰ (Tenant support worker, TSW) – ਿੁਝ ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਕਿੱਚ, 
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਰਨ ਲਈ TSW ਉਪਲਬਿ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੁੱਖ ਿੀਚਾ ਸਫਲ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਰੱਕਖਅਤ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਰਿੋਤ ਲੱਭਣ ਅਤੇ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਕਚਿੰਤਾਿਾ ਂਿਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਮਰਥਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ ਸਪ਼ੋਰਟ ਵਰਕਰ (Program Support Worker, PSW) - ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ 
ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਸੇਿਾ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੁਤਿੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੀਿਨ ਹੁਨਰਾ ਂਨੂੰ 
ਕਸੱਖਣ ਜਾ ਂਿਿਾਉਣ ਲਈ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਅਰਿ-ਸਹਾਇਿ ਰਕਹਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸਾਈਿਾ ਂਕਿੱਚ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। PSW ਆਪਣੇ ਿੀਕਚਆ ਂਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਿ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਲਈ ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਂਤੱਿ ਪਹੁਿੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿ 
ਭਾਈਿਾਲਾ ਂਨਾਲ ਿੀ ਿਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਜ਼ਮਊਨਟੀ ਜ਼ਡਵੈਲਪਰ (Community developer, CD) – ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆ ਂ
ਕਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਕਿਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ,ਂ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ 
ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿੋਤਾ ਂਕਿਚਿਾਰ ਸਬਿੰਿਾ ਂਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CD, ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀਆ,ਂ 
PPM ਅਤੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿਿੰਮ ਿਰੇਗਾ।  

ਪੀਪਲ, ਪਲਾਟਂਸ ਐਂਡ ਹ਼ੋਮਸ (People, Plants and Homes, PPH) ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ 
ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮਰ – ਿੁਝ ਿਕਮਊਕਨਿੀਆ ਂਕਿੱਚ, BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਸਿਾਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ 
ਬਾਗਬਾਨੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨਾ, ਿਰਿਸ਼ਾਪਾ ਂਪੇਸ਼ ਿਰਨੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਗੀਕਚਆ ਂਦੇ ਕਿਿਾਸ ਅਤੇ 
ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਤਰਜੀਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕ਼ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (Priority Placement Coordinator, PPC) 
- ਇਹ ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰ ਘਰੇਲੂ ਕਹਿੰਸਾ ਜਾ ਂਦੁਰਕਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁਿੰਚ 
ਕਦਿੰਦਾ ਹੈ। PPC ਸਿਾਫ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਕਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਕਲਆ ਂਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਹਾਇਸ਼ 
ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ 
ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਹਿਾਕਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, 
ਉਹਨਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਤਿ ਪਹੁਿੰਚਣ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੰਿਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਖਲ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਿਾਲੀ 
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਿਾਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਹਾਊਜ਼ਸੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾ ਂ(Housing and Health Nurse, HHN) – HHNs 
ਕਸਹਤ-ਸਿੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਕਲਆ ਂਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ,ਂ ਦੋਿਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂਹਾਸਲ ਿਰਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

HHNs ਉਹਨਾ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਜਹੇ ਕਸਹਤ ਸਬਿੰਿੀ ਮੁੱਕਦਆ ਂਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮ-ਕਨਰਭਰ ਹੋ ਿੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਿਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿੱਚ ਢੁਿਿੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।
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ਰਕਹਣ ਲਈ ਆਉਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਨ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਘਰ ਕਿੱਚ 
ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੇਂ ਘਰ ਆਉਣ ਕਮਤੀ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਪਰਿਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਈਿ ਸਿਾਫ ਜਾ ਂ
PPA ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦਾ ਪਰਿਬਿੰਿ ਿਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਚਾਬੀਆ ਂਲੈਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਮੂਿ-ਇਨ ਜਾਚਂ ਮੁਿਿੰਮਲ 
ਿਰੇਗਾ। ਨਿੇਂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਘਿੰਿੇ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੱਿ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਲਾਿ ਦਾ ਕਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਕਦਨ ਹੋਰ ਮੂਿ 
ਕਨਯਤ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਤ ਦੇਿੇਗਾ ਦੂਕਜਆ ਂਲਈ ਸੀਮਤ ਰੁਿਾਿਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਕਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ 
ਐਲੀਿੇਿਰ ਅਤੇ ਹਾਲਿੇਅ ਕਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਿਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 

ਿੁੰਜੀਆਂ/ਗੁੱਛੇ ਅਤੇ ਲਾਿ  
ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਾ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਿਾ ਂਤਾਲਾ ਲਾਿਾਗਂੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਯੂਕਨਿ ਦੀਆ,ਂ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਾ਼ੇ ਦੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲਬਾਿਸ ਅਤੇ ਗਰਾਜ ਜਾ ਂਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮ 
(ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿ) ਦੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਦੇਿਾਗਂੇ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਿ ਿਰੋ ਕਿ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੋਈ ਿੁਿੰਜੀ 
ਜਾ ਂਿੁਿੰਜੀ FOB ਗੁਆ ਕਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਸਿੰਿਿਿਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕਨਿਾ ਂਦੀਆ ਂਮਾਸਿਰ ਚਾਬੀਆ ਂਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਲਖਤੀ ਆਕਗਆ ਲਏ ਕਬਨਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਕਬਲਿੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੋਈ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣ ਲਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਜਿੰਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/
ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿਚੋਂ ਕਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਿੇ ਬਾਹਰ 
ਰਕਹ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਿੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨਾਲ 
ਸਿੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਿ ਿਰੋ ਕਿ ਇਨ੍ਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ 

ਪਾਰਸਿੰਗ 
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਕ਼ਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾ ਂਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਿਾਿੂ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਹਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿੁਝ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਾ ਂਕਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ/
ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਕਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਦੀ ਥਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 
ਰਕਜਸਿਰ ਿਰਿਾਉਣਾ ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਸਿਾਲਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਿਸਤੂਆ ਂਦੇ ਸਿੋਰੇਜ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾ ਂਦੀ ਮੁਰਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ। ਮਿਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਕਮਲਣ ਆਉਣ ਿਾਕਲਆ ਂਲਈ ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਦੇ ਪਰਿਬਿੰਿਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ 
ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 
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ਬੀਮਾ 
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਕਸਰਫ ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਦਾ ਬੀਮਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ, 
ਭੂਚਾਲ ਜਾ ਂਹੋਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਮਾ 
ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਲਸੀ ਕਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਿੱਡੀ ਘਿਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਪਕਰਿਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਮਕਹਮਾਨ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰਿੰਮਤ ਦੇ 
ਖਰਚੇ ਲਈ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਇਹਨਾ ਂਲਾਗਤਾ ਂਨੂੰ ਿਿਰ ਿਰੇਗਾ।  

MARSH ਬੀਮਾ BC ਹਾਊਜ਼ਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਛ਼ੋਟ 
ਵਾਲੀ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਾਈ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਗੈਿ 
ਕ਼ਆਦਾਤਰ ਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਕਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਗੈਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ 
ਿਾਸਤੇ ਆਪ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਕਜਨ੍ਾ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਕਿੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹਾਈਡਰੋ ਕਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਚ 
ਹਾਈਡਰੋ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਿੇਬਲ; ਟੈਲੀਫੋਨ; ਿੈਟੇਲਾਈਟ ਸਡਸ਼ਾਂ
ਕ਼ਆਦਾਤਰ ਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਕਿੱਚ ਕਨੱਜੀ ਿੇਬਲ ਹੁੱਿ-ਅੱਪ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਨੈਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋਿਲ ਿੇਬਲ ਅਤੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਿਿੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ 
ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਿਾਿੂ ਸਰਕਿਸ ਆਊਿਲੇਿ ਲਈ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਲਖਤੀ ਤੌਰ ਪਰਿਿਾਨਗੀ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਨਸਿਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਿੇਲਾਈਿ ਕਡਸ਼ਾ ਂ
ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਜਾ ਂਿਾੜਾ ਂਨਾਲ ਜੋੜੀਆ ਂਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆ।ਂ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਨਯਮ ਉਨ੍ਾ ਂਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਿਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਿਸਮਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਇਜਾ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਇਜਾ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ (ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਿੁਝ ਖਾਸ ਨਸਲਾ)ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਯਮ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਦੇ ਮਾਲਿ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਦਾ ਿਰਣਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

 ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਿੱਲੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੱਿੀ ਆਕਦ ਨੂੰ ਹਿਾਉਣਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿਾ ਂਕਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਿਰਾ ਂਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬਿੰਕਨ੍ਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਹੈ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਿੋਲ ਰਕਜਸਿਰ ਿਰਿਾਉਣਾ ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਨਯਮਾ ਂਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਿਤਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
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ਕਿਰਾਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰਾਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ TrC)/ਸਿਰਾਏ ਦਾ ਸਹਿਾਬ 
ਸਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਜਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਿ ਕਿਰਾਇਆ (Rent Geared to Income, RGI) ਕਦਿੰਦੇ 
ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਮਹੀਨਾਿਾਰ TRC/ਕਿਰਾਇਆ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਿੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਿੈਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ)ਂ 
ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ)। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਿ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਕਨਸਿਰੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਘਰ ਕਿੱਚ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ 
ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਕਗਣਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਫਲੈਿ ਰੇਿ ਸਾਰਨੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ TRC ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਿੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਿੋਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ 
ਆਿਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਕਿ ਿੀ ਿੋਈ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ 
ਕਮਲਣ ਿਾਲੇ ਿ਼ੀਫੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਿੋਤ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾ ਂਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਨਿਮ 
ਅਕਸਸਿੈਂਸ ਇਸ ਕਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ਼ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮਾ ਂ
ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਕਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ/ਜਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ TRC ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀ 
ਿਾਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਿੇਰਕਿਆ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ (PPM) ਜਾ ਂਪਰਿਾਪਰਿੀ 
ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਅਕਸਸਿੈਂਿ (PPA) ਤੋਂ ਪਤਾ ਿਰੋ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ PPM ਜਾ ਂPPA ਤੋਂ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਆਮਦਨੀ ਕਿੱਚ ਿੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਰੁ਼ਗਾਰ, ਰੁ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ, ਆਮਦਨੀ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਿੋਤ ਕਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਿਮ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ) ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ PPM ਜਾ ਂ
PPA ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਿੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ TRC 
ਐਡਜਸਿ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ ਿੀ ਆਮਦਨ ਇਨਿਮ ਅਕਸਸਿੈਂਸ (ਆਮਦਨ 
ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ) ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਫਲੈਿ 
ਕਿਰਾਇਆ ਕਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।
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ਆਪਣਾ ਟੇਨੇਂ ਟ ਰੈਂਟ ਿੰਟ੍ੀਸਬਊਸ਼ਨ/ਸਿਰਾਇਆ ਸਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡਾ TRC/ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਜ਼ਹਲੇ ਜ਼ਦਨ ਨੂੰ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਂਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨ੍ਾ ਂਤਰੀਕਿਆ ਂਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

2	ਫ਼ੋਨ ਜਾ ਂਇਟੰਰਨੈਟ ਬੈਂਜ਼ਕੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ TRC/ਕਿਰਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਬੈਂਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਇਸਦਾ ਪਰਿਬਿੰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

2	 ਜ਼ਮਜ਼ਨਸਟਰੀ ਦੇ ਫੰਡਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਅਦਾਇਗੀਆ ਂਦਾ ਜ਼ਸੱਧਾ ਜ਼ਡਪਾਜ਼ਿਟ। ਆਪਣੇ TRC/ਕਿਰਾਏ 
ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਸੱਿਾ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਿੋਲ 
ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਿਬਿੰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।  

2	ਪਜ਼ਹਲਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਨਤ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ TRC/ਕਿਰਾਇਆ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਿ ਅਿਾਊਂਿ ਕਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਿਬਿੰਿ ਿਰਿੇ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਿ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ TRC/ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਦਨ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਤਰੀਿ ਤੱਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਿਰਨ ਦਾ ਨੋਕਿਸ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।  
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ਿਾਲਾਨਾ ਿਮੀਸਿਆ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਕਿੱਚ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਇੱਿ ਿਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (Declaration of 
Income & Assets, DIA) ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ 
ਭੇਜਾਗਂੇ। 

ਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਕਥਿ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਿੋ, ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਕਿਸੇ 
ਿੀ ਦਸਤਾਿੇ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆ ਂਨੱਥੀ ਿਰੋ ਜੋ ਕਪਛਲੇ ਕਤਿੰਨ ਮਹੀਕਨਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ 
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਾਗ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਿ ਿਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
ਇਸ ਕਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੈਿ, ਿਿੰਮ-ਮਾਲਿਾ ਂਤੋਂ ਕਚੱਠੀਆ,ਂ ਿੈਿਸ ਕਰਿਾਰਡ, ਬੈਂਿ ਦੀਆ ਂਸਿੇਿਮੈਂਿਾ ਂਅਤੇ 
ਸਰਿਾਰੀ ਬੈਨੇਕਫਿਸ ਦੀਆ ਂਸਿੇਿਮੈਂਿਾ ਂਿਰਗੀਆ ਂਚੀ਼ਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ 
ਕਿੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ DIA ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੈਿੇਜ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਿੁਝ ਪਰਿਕਤਸ਼ਤ ਡੈਿਲਾਰੇਸ਼ਨਾ ਂਦਾ ਆਕਡਿ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਪੱਿਾ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਰਿਕਿਕਰਆਿਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਢੁਿਿੀਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਅਿੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਲਈ ਮੁਿੱਰਰ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ TRC/ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਡੈਿਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਦੱਤੀ 
ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੇ ਆਿਾਕਰਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਿਾਉ। ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ 
ਕਿਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਬਕਸਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨੋਕਿਸ ਕਮਲ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਾਨ ਖਾਲੀ ਿਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਕਰਆ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। (ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਖੋ।)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਸਿਾਲ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਿਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ 
ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਾਈ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਿਰਿਾਰ ਤੱਿ ਸਿੇਰ ਦੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 
ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਕਿਚਿਾਰ ਫੋਨ ਿਰੋ। 
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ਹੱਿ ਅਤੇ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂ
ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ

BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਭੇਤਦਾਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਕਨੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ ਅਤੇ 
B.C. ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਿੋਿੈਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਿਾਈਿੇਸੀ ਐਿਿ (Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act, FOIPPA) ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇਿ 
ਜਨਤਿ ਸਿੰਸਥਾ ਿੱਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਕਿਿਾਰ ਅਤੇ ਿਿੰਿਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਕਹਫਾ਼ਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਦੱਤੀ ਸੀ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰਫ ਉਹ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 
ਸੀ ਕਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ 
ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੀ ਿਰਤਾਗਂੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਅਕਿਿਾਰਤ ਸਿਾਫ਼ ਿੱਲੋਂ ਕਸਰਫ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੀ ਿਰਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਚ ਇਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾ ਂਉਸ ਿਿੰਮ ਲਈ ਕਜਹੜਾ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ 
ਮੁਤਾਬਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੂਜੀਆ ਂਜਨਤਿ ਸਿੰਸਥਾਿਾ ਂਜਾ ਂਕਿਅਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਕਦਿੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਕਸਿਾਏ ਉਸਦੇ ਕਜਸਦੀ ਿਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾ਼ਤ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਹੋਿੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੰਕਪਊਿਰ ਕਿਚਲੇ ਕਰਿਾਰਡਾ ਂਤੱਿ ਕਬਨਾ-ਂਅਕਿਿਾਰ ਦੇ ਪਹੁਿੰਚ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਫਾ਼ਤ 
ਿਰਨ ਲਈ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਨੇ ਰਖਿਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਬਿੰਿ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਾਫ਼ ਅਕਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੱਿ 
ਪਹੁਿੰਚ, ਕਸਰਫ ਆਪਣਾ ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਹੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਕਰਿਾਰਡ ਕਸਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਜਦ ਤੱਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਿਾਰਡ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਾਰਜਕ੍ਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਿਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਿੀਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਾਰਡਾ ਂਨੂੰ 
ਨਸ਼ਿ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਰਿਾਰਡਾ ਂਤੱਿ ਪਹੁਿੰਚ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਕਰਿਾਰਡ ਕਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ 
ਠੀਿ ਿਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿਕਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਂBC 
ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 
ਅਕਿਿਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ FIPPA@bchousing.org. 

mailto:FIPPA%40bchousing.org?subject=
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ਸਿਰਾਏਦਾਰੀ ਿਮਝੌਤਾ 
ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿਚ ਮੂਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਿੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸਦੀ ਇਿ ਿਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਪੀ 
ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਂਹੋਰ ਿਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।) ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਝ ਕਨਯਮ ਸਮਝਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/
ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਜਾ ਂਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਆਿਾਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਕਿੱਚ ਕਨਿਾਸੀਆ ਂਦੀ ਕਗਣਤੀ ਿਿਦੀ ਜਾ ਂਘਿਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ 
ਸਹੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ PPA ਜਾ ਂPPM ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਾ ਂਘਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਸਨਟ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। 
2	ਹਾਲਾ,ਂ ਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮਾ ਂਅਤੇ ਗਰਾਉਂਡਾ ਂਿਰਗੇ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ ਸਾਫ ਰੱਖੋ।
2	ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਕਚਆ ਂਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾ ਂਨੂੰ ਹਾਲਾ,ਂ ਐਲੀਿੇਿਰਾ,ਂ ਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮਾ,ਂ ਲੌਿਰ ਰੂਮਾ ਂਜਾ ਂ

ਅਿੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਗਰਾਜਾ ਂਕਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
2	ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਚਆ ਂਿੋਲ ਘਰ ਕਿਚ ਸਾਈਿਲ ਹਨ ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਾ ਂ

ਨੂੰ ਅਿੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। 
2	ਿਿੰਿਾ ਂਉੱਪਰ ਸਜਾਿਿੀ ਚੀ਼ਾ ਂਿਿੰਗਣ ਲਈ ਮੇਖਾ ਂਜਾ ਂਪੇਚਾ ਂਦੀ ਥਾ ਂਤਸਿੀਰਾ ਂਿਿੰਗਣ ਿਾਲੀਆ ਂਹੁੱਿਾ ਂ

ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
2	ਤਰਲ ਬਲੀਚ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਅਨੁਿੂਲ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਕਿਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਸੁਿਾਰ ਜਾ ਂਪੇਂਕਿਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ 
ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਉਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਿਾਨਗੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਬਾਰੇ ਿਸਨੀਿਾ ਂਲਈ ਇਿ ਗਾਈਡ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ 
www.bchousing.org/aboutus/publications/tenants ਤੇ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। 

ਉਪਿਰਣ
ਸਾਡੇ ਯੂਕਨਿਾ ਂਦੀਆ ਂਬਹੁਤੀਆ ਂਫਕਰਜਾ ਂਫਰੌਸਿ-ਫ੍ਰੀ (ਬਰਫ ਜਿੰਮਣ ਤੋਂ ਮੁਿਤ) ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਡੀਫਰੌਸਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਫਰੌਸਿ-ਫ੍ਰੀ ਫਕਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਫਕਰੱਜ 
ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਿਿੰਮਿਾਜੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਿਰਨ ਿਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੋਰ 
ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਡੀਫਰੌਸਿ ਿਰੋ। ਬਰਫ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਚਾਿੂਆ ਂਜਾ ਂਬਰਫ ਲਾਹੁਣ ਿਾਲੇ ਖੁਰਚਕਣਆ ਂਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੀ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਿੰਮਤ ਦਾ 
ਖਰਚਾ ਕਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਰਫ ਨੂੰ ਕਪਘਲਾਉਣ ਲਈ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਿੇਤਲੀ ਜਾ ਂਭਾਡਂੇ 
ਫਰੀ਼ਰ ਕਿਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪ ਪਲਾਸਕਿਿ ਦੇ ਪੁਰਕਜਆ ਂਨੂੰ ਕਪਘਲਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕਨਿ ਿੋਲ ਸਿੈ-ਸਾਫ਼ ਓਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਓਿਨ ਲਈ ਓਿਨ-ਸਫ਼ਾਈ ਉਤਪਾਦ 
ਿਰਤੋ।

ਉਪਿਰਣ ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਇਮ ਸਤ੍ਾ ਂਦੀ ਸਫਾਈ ਿਰਨ ਿਾਸਤੇ ਹਲਿੇ ਸਾਬਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। 
ਗਰੀਸ ਜਾ ਂਕਮੱਿੀ ਲਈ, ਬੇਕਿਿੰਗ ਸੋਢਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੇਸਿ ਨੂੰ ਅ਼ਮਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਫਾਈ 
ਿਰਨ ਲਈ ਘਸਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀ਼ਾ ਂਨਾ ਿਰਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਉਪਿਰਣਾ ਂਦੀਆ ਂਸਤ੍ਾ ਨੂੰ 
ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾਉਣਗੀਆ।ਂ  

http://www.bchousing.org/aboutus/publications/tenants
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ਬਾਥਰੂਮ (ਗ਼ੁਿਲਖ਼ਾਨੇ) 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨਹਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੱਬਾ,ਂ ਕਸਿੰਿਾ ਂਅਤੇ ਿਾਇਲਿਾ ਂਉੱਪਰ ਹਲਿਾ ਨਾ-ਘਸਾਉਣ ਿਾਲਾ 
ਿਲੀਨਰ ਿਰਤੋ। ਸਖਤ ਿਲੀਨਰ ਸਤ੍ਾ ਤੇ ਝਰੀਿਾ ਂਪਾ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ 
ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਚ ਭਾਫ ਜਮ੍ਾ ਂਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਕਚਿੰਨ੍ ਕਦਖਾਈ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ:
2	ਲਗਾਈਆ ਂਹੋਈ ਿਸਤਾ,ਂ ਕਖੜਿੀਆ ਂਜਾ ਂਿਿੰਿਾ ਂਉੱਤੇ ਭਾਫ;

2	 ਕਸਰੈਕਮਿ ਿਾਇਲਾ ਂਕਿਚਿਾਰ, ਖੂਿੰਕਜਆ ਂਕਿੱਚ ਜਾ ਂਛੱਤ ਤੇ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਫਫੂਿੰਦੀ;

2	ਉੱਖੜ ਕਰਹਾ ਰਿੰਗ; ਗਲੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਅਤੇ ਿਾਲੀਆ ਂਕਖੜਿੀਆ ਂਦੀਆ ਂਚੁਗਾਠਾ;ਂ ਕਖੜਿੀਆ ਂਦੇ 
ਹੇਠਾ ਂਖਰਾਬ ਹੋਈ ਡਰਾਈਿਾਲ; ਮੁੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਫਰਸ਼ ਦੀਆ ਂਿਾਇਲਾ;ਂ ਉੱਲੀ ਦੀ ਦੁਰਗਿੰਿ; ਜਾ ਂ
ਮੋਰੀਆ ਂਕਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਣਾ।

ਗਾੜ੍ਾਪਣ ਇਨ੍ਾ ਂਚੀ਼ਾ ਂਿਰਿੇ ਬਣਦਾ ਹੈ:
2	ਘਰ ਕਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ਼ਆਦਾ ਕਸੱਲ੍ ਹੋਣਾ;

2	ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਹੋਣਾ;

2	 ਕਗੱਲੇ ਮੈਿਾ,ਂ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਸੁੱਿਣੇ ਪਾਏ ਿੱਪਕੜਆ ਂਤੋਂ ਸਲ੍ਾਬਾ ਹੋਣਾ;

2	ਹਿਾ ਦੀ ਨਾਿਾਫੀ ਆਿਾਜਾਈ;

2	ਮੋਰੀਆ ਂਦਾ ਇਨਸੂਲੇਿਡ ਨਾ ਹੋਣਾ;

2	ਰਿੰਗ ਜਾ ਂਿਾਲਪੇਪਰ ਬਾਥਰੂਮਾ ਂਕਿਚ ਿਰਕਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

2	ਬਾਹਰੀ ਠਿੰ ਢੀ ਹਿਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਿ ਹੋ ਿੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਕਂਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਿੀ ਢਾਚਂੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਿਾਰਨਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਿਈ ਚੀ਼ਾ ਂਹਨ 
ਕਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਫ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
2	ਸ਼ਾਿਰ ਲੈਣ ਿੇਲੇ ਜਾ ਂਨਹਾਉਣ ਿੇਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦੇਿੋ ਜਾ ਂਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕਖੜਿੀ ਖੋਲ੍ 

ਦੇਿੋ। ਭਾਫ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੱਿ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਕਹਣ ਕਦਉ ਜਾ ਂਕਖੜਿੀ ਖੋਲ੍ ਕਦਉ।
2	ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਡਂੇ ਿੋਣ ਿੇਲੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚਲਦਾ ਰਕਹਣ ਕਦਉ, ਜਾ ਂਰਸੋਈ ਦੀ ਕਖੜਿੀ 

ਖੋਲ੍ੀ ਰੱਖੋ।
ਕਿਆਨ ਦਿੋ: ਕਗੱਲੀ ਹਿਾ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਿੀ ਹਿਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਿਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਿੇ 
ਕਖੜਿੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਾ ਕਜਹਾ ਖੋਲ੍ੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਪੱਖਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਬਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਿ ਆਿੇਗਾ। 
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ਬੇਿਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਿਟੋਰੇਜ ਿੇਤਰ 
ਿੁਝ ਿਾਊਨਹਾਊਸਾ ਂਕਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਿਾ ਂਅਤੇ ਸਿੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ 
ਦੀ ਸੌਣ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਕਬਲਿੁਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤੀਆ ਂਬੇਸਮੈਂਿਾ ਂਅਤੇ ਸਿੋਰੇਜ ਖੇਤਰ 
ਕਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿਚ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਂਹਿਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਿਰਿੇ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮਾ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤਣਾ ਫਾਇਰ ਕਨਯਮਾ ਂਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗ 
ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿਚ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕ਼ਿੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਿਚ ਪਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਸਵਹੜੇ ਅਤੇ ਬਾਲਿੋਨੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾੜ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਿਾਲੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਲਾਿੇ ਦਾ ਰਖਰਖਾਅ ਿਰਨ, ਘਾਹ 
ਿੱਿਣ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਕਿਚੋਂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਿੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 
ਸਿੋਰੇਜ ਲਈ ਯਾਰਡਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਕਪਿਸ ਦੀ ਇਜਾ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਿੂੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾ ਂਕਸਆਲਾ ਂਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਦੇ ਅਿੰਦਰੋਂ ਬਿੰਦ ਿਰ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਹੋ਼ ਕਬਬ ਤੋਂ ਹੋ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹਿਾ ਕਦਓ।। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਿਾ 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿੰਦ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਲਿ ਕਿੱਥੇ ਸਕਥਤ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ 
ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਖਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਾਫ਼ ਕਸਿੀ ਦੇ ਸਾਈਡਿਾਿਾ ਂਤੋਂ 
ਬਰਫ ਹਿਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਿੱਲ ਜਾਦਂੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆ ਂਤੋਂ ਬਰਫ ਹਿਾਉਣ ਦੀ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਬਾਲਿੋਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਦੀ ਸਿੋਰੇਜ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਅਤੇ ਫਾਇਰਕਪਿਸ, ਭਾਿੇਂ ਿੋਲੇ ਿਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਂਪਰਿੋਪੇਨ ਿਾਲੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਬਾਲਿੋਨੀਆ ਂਕਿੱਚ 
ਇਜਾ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਿੂਿੰਆ ਂਅਤੇ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਿੋਲਾ ਕਸਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਿੰਭਾਿੀ ਖਤਰਾ 
ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆ ਂਕਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਲਿੋਨੀ ਤੋਂ ਬਰਫ ਹਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਘਲ 
ਰਹੀ ਬਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਾ਼ੇ ਹੇਠੋਂ  ਦੀ ਲੀਿ ਹੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਚ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿੱਡੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਿ੍ਰੈਂਪੋਕਲਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ 
ਪਰਿਤੀਕਨਿੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਬਾਲਿੋਨੀ ਜਾ ਂਆਮ ਖੇਤਰਾ ਂ'ਤੇ ਕਿਡੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਿ੍ਰੈਂਪੋਕਲਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਿੂੜਾ ਅਤੇ ਰੀਿਾਈਿਸਲੰਗ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਕਿਖੇ ਿੂੜਾ ਹਿਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਿਕਲਿੰਗ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਿਰੋ।

ਫਰਨੀਚਰ, ਇਲੈਿਿ੍ਰੋਕਨਿਸ, ਉਪਿਰਨਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਿੱਡੀਆ ਂਿਸਤੂਆ ਂਦੇ ਕਨਪਿਾਰੇ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਚ 
ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਿਮਾ ਂਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਿਬਿੰਿ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ 
ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ।
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ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰ 
ਸਾਡੀਆ ਂਿੱਡੀਆ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਕਿਚੋਂ ਬਹੁਕਤਆ ਂਕਿਚ ਸਾਝਂੇ ਿਮਰੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੇ 
ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਿਅਿਤੀ ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਅਤੇ ਮੀਕਿਿੰਗਾ ਂਲਈ ਿਰਤ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/
ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ, ਿੇਨੇਂ ਿ ਸਪੋਰਿ ਿਰਿਰ, ਿਕਮਉਕਨਿੀ ਕਡਿੈਲਪਰ ਜਾ ਂਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ 
ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਸਾਝਂੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਜਾ ਂਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। ਸਿੂਿਰਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਚੀ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਿੋਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ। 
ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਅਤੇ ਮਕਹਮਾਨਾ ਂਿੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਝਂੇ ਕਹੱਕਸਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਿਾਜਬ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। 

ਸਿੋਰੇਜ, ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਸਿਾਲਾ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਲਾਿਰਾ ਂਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾ ਂਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ 
ਕਜਨ੍ਾ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਕਿਚ ਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮ ਹਨ ਉਹ ਕਸਰਫ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਿਕਹਿੰਦੇ ਹਾ ਂਕਿ ਤੁਸੀਂ: 
2	ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਿਰੋ ਕਿ ਿੀ ਿੋਈ ਲਾਡਂਰੀ ਿਾਰਜਕ੍ਮ 

ਹੈ;
2	ਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮ ਕਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ੋ;
2	ਸੁੱਿਣ ਕਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗਾ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਇਰ 

ਕਿੱਚ ਗਾਚ ਸਿਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਚ ਹਿਾ ਕਦਉ;
2	ਿਿੰਮ ਨਾ ਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਿਾਸ਼ਰ ਜਾ ਂਡ੍ਰਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ 

ਨੂੰ ਕਰਪੋਰਿ ਿਰੋ ਜਾ ਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮ ਕਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨਿੰ ਬਰ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ;
2	ਲਾਡਂਰੀ ਰੂਮ ਕਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੋਰ ਨਾ ਿਰੋ।

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ 
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਇੱਿ ਿਾਰਬਨ-ਕਨਰਪੱਖ ਸਿੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਈਿਾ ਂਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਗਰਿੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾ ਂਦੇ 
ਉਤਸਰਜਣ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਕਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ-ਿੁਸ਼ਲ ਲਾਈਿਾ ਂਅਤੇ ਉਪਿਰਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ 
ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆ ਂਕਿੱਚ ਤਾਪ ਨੂੰ ਦਰਕਮਆਨੇ ਪੱਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਿਾ ਦੇ 
ਝੌਂਕਿਆ ਂਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਾਕ਼ਆ ਂਅਤੇ ਕਖੜਿੀਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਸਮੀ ਪੱਿੀਆ ਂਲਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 
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ਅਜ਼ਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜ਼ਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ਬਲਾ ਂਨੂੰ 
ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 
2	 ਕਜਨ੍ਾ ਂਿਮਕਰਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਈਿਾ ਂਬਿੰਦ ਿਰ ਕਦਉ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ 

ਕਿਸੇ ਿਮਰੇ ਕਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਤਾ ਂਿਮਰੇ ਦੀਆ ਂਲਾਈਿਾ ਂਬਿੰਦ ਿਰ ਕਦਉ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿੁਦਰਤੀ 
ਲਾਈਿ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲਾਈਿ ਬਲਬਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਮ ਿਰੋ।

2	ਿਰਤੋਂ ਕਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀ਼ਾ ਂਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਪਲੱਗ ਿੱਢ ਕਦਉ।
2	ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ:

g	ਿਾਕਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਡਸ਼ਿਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਿੇ ਚਲਾਉ; 

g	ਸ਼ਾਿਰ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਕਿੱਚ ਥੋੜ੍ਾ ਸਮਾ ਂਲਗਾਓ;

g	ਿੱਪੜੇ ਿੋਣ ਲਈ ਠਿੰ ਢਾ ਪਾਣੀ ਿਰਤੋ;

g	ਕਸਿੰਿ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਿਰੋ ਜਾ ਂਭਾਡਂੇ ਕਡਸ਼ਪੈਨ ਕਿਚ ਿੋਿੋ ਨਾ ਕਿ ਚਲਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾ।ਂ
2	ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਠਿੰ ਡ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 20 ਕਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (68 ਕਡਗਰੀ ਫਾਰੇਨਹੀਿ) ਤੇ ਰੱਖੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿਚ ਥਰਮੋਸਿੇਿ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
2	ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਥਰਮੋਸਿੈਿ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਸਕਮਆ ਂਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਿਰ ਕਦਉ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

g	ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋ;

g	ਕਖੜਿੀਆ ਂਖੋਲ੍ਦੇ ਹੋ। 
2	ਆਪਣੀ ਫਕਰਜ ਨੂੰ ਦਰਕਮਆਨੀ ਜਾ ਂਘੱਿ ਸੈਕਿਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖੋ।
2	ਸੁੱਿਣ ਕਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗਾ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਇਰ 

ਕਿੱਚ ਗਾਚ ਸਿਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਚ ਹਿਾ ਕਦਉ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜੇ:
2	ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕਨਿ ਬਹੁਤ ਕ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਠਿੰ ਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਨਯਿੰਕਤ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਿਰ 

ਸਿਦੇ ਹੋ; 
2	ਤੁਸੀਂ ਿਾਇਲਿ ਕਿੱਚ ਲੀਿ ਿਰਦੀ ਿਿੂੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ;
2	ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਕਡਕਹਊਮੀਡੀਸਿੈਿ (ਨਮੀ ਹਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਯਿੰਤਰ) ਹੈ (ਸਿਾਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸੈਕਿਿੰਗਾ ਂਤੇ ਸੈਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ)।
ਸਰਦੀਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਨੂੰ 15 ਜ਼ਡਗਰੀ ਸੈਲਜ਼ਸਅਸ (59 ਜ਼ਡਗਰੀ ਫਾਰੇਨਹੀਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਨਾ ਕਰ਼ੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਮਆਦ ਲਈ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹ਼ੋਵ਼ੋਗੇ।  

ਿੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਯੂਕਨਿਾ ਂਅਤੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿ ਨਕਿਆਉਂਦੀ ਰਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆ ਂਿੁਝ 
ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗਾ ਂਕਿਚ, ਅਸੀਂ ਰਸੋਈਆ ਂਦੀ ਮੁਰਿੰਮਤ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੀਂਆ ਂਕਖੜਿੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਿਾ਼ੇ 
ਲਾਏ ਹਨ, ਐਲੀਿੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਨਕਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾ ਂਦੇ ਿਾਰਪੈਿ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਿਿੰਮ ਦੀ 
ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਕਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿਾਫੀ ਸਮਾ ਂਪਕਹਲਾ ਂਦੱਸਦੇ ਹਾ।ਂ 
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ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾ,ਂ ਿਿੰਿਾ ਂਅਤੇ ਸੀਕਲਿੰਗ ਕਿੱਚ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਬੈਸਿਸ ਜਾ ਂਹੋਰ ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ 
ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਸਹਤ ਨੂੰ ਿਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਿੰਮਤ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸੁਿਾਰ ਦੇ ਿਿੰਮ 
ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਿੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ, WorkSafeBC 
ਦੀਆ ਂਮਿੰਗਾ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਅਮਲਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਾ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨਾਲ 
ਸਿੰਭਿ ਸਿੰਪਰਿ ਤੋਂ ਸਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੋਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀ ਿਾਲੇ ਿਦਮ ਚੁੱਿਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਾਫ਼ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਠੇਿੇਦਾਰ, ਿਿੰਮ ਦੇ 
ਸਿੰਭਾਿੀ ਖਤਕਰਆ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਿਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਸਿੰਦ ਿਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਿੱਪੜੇ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਸਾਿਿਾਨੀ ਿਾਲੇ ਕਚਿੰਨ੍ ਿੀ ਕਦਖਾਈ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਨ੍ਾ ਂਕਚਿੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

ਅਗਾਊਂ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਕਬਨਾ ਂਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾ ਂਸੁਿਾਰ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ 
ਮੁਰਿੰਮਤਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। 
ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਿੱਚ ਰਿੰਗ ਿਰਨਾ, ਿਿੰਿਾ ਂਤੇ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਫਰਸ਼ ਬਦਲਣਾ, ਸੈਿੇਲਾਈਿ 
ਕਡਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢਾਚਂੇ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਮਸਹਮਾਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਗਏ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਗੈਸਿ 
ਕਨਯਮ ਲੋੜਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਮਾਨਾ ਂਨੂੰ 30 ਕਦਨਾ ਂ
ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਕਲਖਤੀ ਆਕਗਆ ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਕਹਮਾਨ ਲਈ 30 ਕਦਨਾ ਂਤੋਂ ਿੱਿ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਰਕਹਣ ਦੀ ਮਨ਼ੂਰੀ ਕਮਲੀ ਹੈ:
2	ਇੱਿ ਿੱਡੀ ਯੂਕਨਿ ਅਲਾਿ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ; 
2	ਆਪਣੇ ਮਕਹਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ; ਅਤੇ
2	ਮਕਹਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਨਿਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।
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ਤਮਾਿੂਨੋਸ਼ੀ 
ਿਰਿਰ਼ ਿਿੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (Workers’ Compensation Board, WCB) ਇਹ ਮਿੰਗ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਿਕਿਸ਼ ਿੋਲਿੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਿ, BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੇ ਕਨਯਮਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ:

1)  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕਥਤੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿੇ, ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿੂਿੰਏਂ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

2)  ਜਨਤਿ ਖੇਤਰਾ ਂਕਿੱਚ ਹੁਣ ਕਸਗਰਿ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਿਿੰਮ ਦੀਆ ਂ
ਕਡਊਿੀਆ ਂਕਨਭਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਪਰਿਿੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪੌੜੀਆ,ਂ ਲਾਬੀ਼, ਲਾਡਂਰੀ 
ਰੂਮ, ਲੌਂਜ ਅਤੇ ਹਾਲਿੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਕਿੱਚ ਕਸਗਰਿ ਪੀ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-
ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੁਰਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਬਿੰਿਨ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪਰਿਦਾਨ ਿੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਿ 
ਕਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਿਾਫ਼ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਇੱਿ ਘਿੰਿਾ 
ਪਕਹਲਾ ਂਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਤਿੰਬਾਿੂ ਜਾ ਂਭਿੰਗ (ਭਾਿੇਂ ਮੈਡੀਿਲ ਹੋਿੇ), ਈ-ਕਸਗਰੇਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਿੇਕਪਿੰਗ ਆਕਦ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇ਼ ਿਰੋ। ਮੌਜੂਦ ਹਨ (Worksafe BC ਕਨਯਮਾ ਂਅਨੁਸਾਰ)। ਜਾ,ਂ ਕਿਿਲਕਪਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਿ ਨੂੰ ਪਰਿਸਾਕਰਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਿੂਿੰਏਂ ਦੇ ਿੋਈ ਕਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਕਹ ਜਾਣ।   ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਇੱਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾਿੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਆਰਾਮ ਠਿੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹੋਿੇ।  ਕਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀ ਿਰਨ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 
ਕਿਅਿਤੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਅਕਜਹਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਮਨੋਨੀਤ ਿੂਿੰਏਂ-ਮੁਿਤ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਸਮੋਿ ਮੁਿਤ ਹਾਊਕਸਿੰਗ 
ਐਡੈਂਡਮ" 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰਾ,ਂ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ, ਮਕਹਮਾਨਾ ਂਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂ
ਜਾ ਂਰਕਹਣ ਿਾਕਲਆ ਂਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਣ ਲੋਿ, ਬਾਲਿੋਨੀ, ਿੇਹੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯੂਕਨਿ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਿੀ 
ਕਸਗਰਿ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਿਦੇ। 

ਸਾਡੇ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਿੀ ਅਕਜਹੇ 
ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਕਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੈਕਿਿੰਡ ਹੈਂਡ ਿੂਿੰਆ ਂਹੋਿੇ, 
ਕਸਿਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ। ਅਸੀਂ WCB ਦੇ ਕਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂਕਿਸੇ ਿੀ ਅਸੁਕਿਿਾਿਾ ਂਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਸਬਿੰਿ ਕਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ 
ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ।
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ਿੀਟ ਸਨਯੰਤ੍ਣ 
ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਿੀੜੇ-ਮਿੌਕੜਆ ਂਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨੂੰ ਕਰਪੋਰਿ ਿਰੋ। ਿੀੜੇ-ਮਿੌਕੜਆ ਂਕਿੱਚ ਚੂਹੇ, ਿਾਿਰੋਚ, ਿੀੜੀਆ,ਂ 
ਕਸਲਿਰਕਫਸ਼ ਅਤੇ ਖਿਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾ ਂਤਿ ਹੀ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ)। ਇਹਨਾ ਂ
ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਾਰਜਕ੍ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ 
ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰੇ, ਕਜਸਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੈਸਿ 
ਿਿੰਿਰੋਲ ਿਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਕਲਖੇ ਢਿੰਗਾ ਂਨਾਲ ਿੀਕੜਆ-ਂਮਿੌਕੜਆ ਂਨੂੰ ਘਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ: 
2	ਆਪਣੇ ਸੁੱਿੇ ਅਨਾਜ (ਆਿਾ, ਅਨਾਜ, ਸ਼ੱਿਰ, ਆਕਦ) ਨੂੰ ਿੱਚ, ਿਾਤ ਜਾ ਂਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਕਿਿ ਦੇ 

ਡੱਕਬਆ ਂਕਿੱਚ ਤਿੰਗ-ਕਫਕਿਿੰਗ ਢੱਿਣਾ ਂਨਾਲ ਰੱਖਣਾ;
2	ਰੀਸਾਇਿਲ ਿੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀ਼ਾ ਂਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਿੂੜੇ ਨੂੰ, ਮ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ 

ਿਿੰਿੇਨਰਾ ਂਕਿਚ ਰੱਖਣਾ;
2	ਆਪਣੇ ਡੈੱਿ ਜਾ ਂਨੀਂਹ ਕਿਚਲੀਆ ਂਮੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬਿੰਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ;
2	ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਚਲੀਆ ਂਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਪਾਈਪਾ ਂਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਮੋਰੀਆ ਂਕਿੱਚ ਸਿੀਲ ਿਲੂ 

ਤੂਸਣੀ;
2	ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਛਾਗਂ ਿੇ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹੋ; 
2	ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੇਂਿ ਦੀ ਪਾਣੀ ਿੱਢਣ ਿਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਢੱਿਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂ

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਿਟਮਲਾ,ਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੰਪਸਿਰਾ ਂਜਾ ਂਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ 
ਿੇਚਣ ਿਾਲੀਆ ਂਦੁਿਾਨਾ ਂਤੋਂ ਿੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾ ਂਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਨਾ ਕਲਆਓ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਖਿਮਲਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/
ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਹਦਾਇਤਾ ਂਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 
ਯੂਕਨਿ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਿੀ ਇਲਾਜ ਿਾਸਤੇ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਿਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਨੋਕਿਸ ਕਮਲੇਗਾ ਕਜਸ ਕਿਚ ਇਹ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੋਿੇਗਾ ਕਿ ਿੋਈ ਿੀ 
ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਇਿਾਤਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਦਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਨਿੰ ਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਹੱਿਦਾਰ ਹੋ। 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਕਹਮਾਨ ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ 
ਰਕਹਣ ਕਿ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਤੇ ਿੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿੇ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਨੋਿ ਿਰੋ 
ਕਿ ਬਹੁਤ ਕ਼ਆਦਾ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰੁੱਿ ਿਾਰਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾ 
ਸਿਦੀ ਹੈ।  
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ਸਵਵਾਦ ਅਤੇ ਸਸ਼ਿਾਇਤਾ ਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਿੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਮਦਦ ਮਿੰਗਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂ
ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 
ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ 
ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਕਿਆਨ ਦਿੋ: ਕਲਖਤੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾ ਂਕਿਚ ਤਰੀਿ ਕਲਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਨੱਜੀ ਕਿਚਾਰਾ,ਂ ਰਾਇ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਿੱਲੋਂ ਿੱਢੇ ਗਏ ਕਸੱਕਿਆ ਂਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥ (ਿੌਣ, ਿੀ, ਿਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ) ਕਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾ ਂ
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਮੁਰਿੰਮਤਾ ਂਅਤੇ ਰੋਿਥਾਮ ਿਾਲੀ ਸਾਭਂ-ਸਿੰਭਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ 
ਹੈ। BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਮੁਰਿੰਮਤਾ ਂਅਤੇ ਸਾਭਂ-ਸਿੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਕਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ ਿਰਨ ਦੀ 
ਹਰ ਉਕਚਤ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਭਂ-ਸਿੰਭਾਲ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਿੇ ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਭਂ-ਸਿੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਬਾਰੇ 
ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਤੋਂ ਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਹੈ। ਸਿਾਫ਼ ਿੱਲੋਂ ਮੁਰਿੰਮਤ ਦੇ ਿਿੰਮ ਦਾ ਸਮਾ ਂਕਨਯਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਿੇ ਇਸ ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਤਾ ਂਮੇਨਿੇਨੈਂ ਸ ਸਿਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ 
ਕਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ।

ਜੇ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ 
ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਜੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਿ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਐਿਸੀਡੈਂਿ ਕਕ੍ਿੀਿਲ ਇਿੇਂਿ ਕਰਪੋਰਿ (ਦੁਰਘਿਨਾ ਨਾ਼ੁਿ ਘਿਨਾ 
ਕਰਪੋਰਿ) ਮੁਿਿੰਮਲ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਿੇਰਿੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਿੰਮਿਾਜੀ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਿੰਿਟਿਾਲ
ਜੇ ਿਿੰਮਿਾਜੀ ਸਕਮਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਗਿੰਭੀਰ ਸਮੱਕਸਆ ਆ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 24 ਘਿੰਿੇ 
ਸਿੰਿਿਿਾਲ ਮੇਨਿੇਨੈਂ ਸ ਨਿੰ ਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਇਸ ਪੁਸਤਿ ਦੀ ਅਿੰਕਤਿਾ 1 ਕਿੱਚ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ)। ਇਹ 
ਨਿੰ ਬਰ ਕਸਰਫ ਮੇਨਿੇਨੈਂ ਸ ਐਮਰਜਿੰਸੀਆ ਂਲਈ ਹੈ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ ਆਉਣਾ, ਐਲੀਿੇਿਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, 
ਕਬਜਲੀ ਜਾ ਂਹੀਿ ਕਸਸਿਮ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਖੜਿੀ ਦਾ ਿੁੱਿਣਾ ਜਾ ਂਛੱਤ ਲੀਿ ਿਰਨਾ।
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WorkSafeBC ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ, WorkSafeBC ਦੇ ਕਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਿਿੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਨਯਮਾ ਂ
ਮੁਤਾਬਿ, ਮੁਰਿੰਮਤ ਦੇ ਿਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਿਿੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਕਿਚਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀ 
ਕਹਫਾ਼ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹਕਤਆਤੀ ਿਦਮ ਚੁੱਿਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਿਾਰਜਾ ਂਕਿਚ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਿਂਾ ਂਤੇ ਿਿੰਮ, 
ਫਲੋਰ/ਰੇਕਲਿੰਗ ਦੀਆ ਂਮੁਰਿੰਮਤਾ,ਂ ਉੱਲੀ ਿਿੰਿਰੋਲ, ਅਤੇ ਹਿਾ ਕਿਚ ਉੱਡਦੇ ਘੱਿੇ, ਐਸਬਾਸਿਸ ਦੇ ਹਲਿੇ 
ਪੱਿਰਾ,ਂ ਿੀਿ-ਪਤਿੰਕਗਆ,ਂ ਚੂਕਹਆ ਂਅਤੇ ਕਸੱਿੇ (ਲੈਡ) ਿਾਲੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਨੂੰ ਹਿਾਉਣ ਦੇ ਿਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਕਿ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਾਫ਼ ਜਾ ਂਠੇਿੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਿਿੰਮ ਦੀਆ ਂਗਤੀਕਿਿੀਆ ਂਨਾਲ 
ਸਬਿੰਿਤ ਖਤਕਰਆ ਂਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੰਦ ਿਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਿੱਪੜੇ ਪਕਹਨਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਸਾਿਿਾਨੀ ਿਾਲੇ ਕਚਿੰਨ੍ ਿੀ ਕਦਖਾਈ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਨ੍ਾ ਂਕਚਿੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

ਮੁਰਿੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾ਼ਰ ਰਕਹਣ ਲਈ ਿੀ ਿਕਹਣਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂBC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਿਾ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।

ਬਦਲੀਆ ਂ
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਿ ਯੂਕਨਿ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਯੂਕਨਿ ਜਾ ਂਦੂਜੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਿ੍ਰਾਸਂਫਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਤੋਂ ਿਈ ਅਰ਼ੀਆ ਂਕਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿੋਈ ਗਰਿੰਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 
ਿੋਈ ਹੋਰ ਯੂਕਨਿ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾ ਂਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪਰਿਕਿਕਰਆ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਕਿਿੰਨਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗੇਗਾ 
ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੀਆ ਂਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਦਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਨਿੀਆ ਂਅਰ਼ੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਨੂੰ ਤਾ ਂਸਿੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਿੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਬਦਲੀ ਦੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲੀ ਲਈ ਯ਼ੋਗਤਾ ਦੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆ ਂਸਰਤਾ:ਂ
2	 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਇੱਲ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਹਾ ਹੈ (ਰਹੇ ਹਨ); 
2	ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਚ ਹੈ; 
2	 ਿੋਈ ਿੀ ਬਿਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸ ਕਿਚ ਚਾਰਜਬੈਿ, ਬਿਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਜਾ ਂਆਕਡਿ 

ਕਿਚ ਬਿਾਇਆ ਰਿਮਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਬਦਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੇ ਿਾਰਨਾ ਂਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਨੂੰ ਿੀ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।
2	ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾ ਂਸਿੂਲ ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਥਾ ਂਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿ ਬੱਸਾ ਂ

ਆਕਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਿੱਚ ਕਤਿੰਨ ਤੋਂ ਕ਼ਆਦਾ ਘਿੰਿੇ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 
(ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਿੰਮ ਦੀ ਕਚੱਠੀ ਜਾ ਂਸਿੂਲ ਰਕਜਸਿ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।)

2	ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਜਾ ਂਬਣਤਰ ਕਿੱਚ ਬਦਲੀ ਮੁਤਾਬਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਖਰੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਯੂਕਨਿ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਘਰ ਕਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕ਼ਆਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਢੁਿਿੇਂ ਆਿਾਰ ਦੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿਚ ਕਲਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ)।

2	ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਿੋਈ ਅਕਜਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ 
ਕਿੱਿ ਜਾਿੇਗੀ ਜਾ ਂਉਸ ਕਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। (ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਿਰ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਦਸਤਾਿੇ਼ ਼ਰੂਰ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਿਿਰੀ ਿਾਰਨਾ ਂਿਰਿੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕਹਮਾਇਤ ਿਰਦੇ 
ਹੋਣ।)

2	ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ, ਕਹਿੰਸਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾ ਂਹੋਰ 
ਅਣਚਾਹੇ ਕਸੱਕਿਆ ਂਿਾਰਨ ਗਿੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। (ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾ ਂਢੁਿਿੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਏਜਿੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ 
ਕਹਮਾਇਤ ਕਿਚ ਿਾਗ਼ਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ।) 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿ੍ਰਾਸਂਫਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਯਿੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 
ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਕਿਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾ ਂਬਦਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਾਇਆ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾ ਂਸਾਰੇ ਬਿਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਤਿ ਸਾਰੇ 
ਬਿਾਇਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਿ ਿੇ ਰੱਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਪਕਰਿਾਰਿ ਬਣਤਰ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕਨਿ ਓਿਰ-ਹਾਊਸ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਿ ਉਕਚਤ ਆਿਾਰ ਿਾਲੀ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 
ਯੂਕਨਿ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿ੍ਰਾਸਂਫਰ ਸੂਚੀ ਕਿੱਚ ਕਤਿੰਨ ਕਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਬਿੰਕਿਤ ਕਿਿਾਸ ਪਰਿਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
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ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹਫਾਿਤ ਿਰੋ 

ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿੇਲੇ, ਅਜਨਬੀ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਪੱਛੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਦਉ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਇਿੰਿਰਿੌਮ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਹਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਆਉਣ 
ਿੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੰਿਰਿੌਮ ਤੇ ਿਾਲ ਆਿੇ ਤਾ ਂਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਪੱਿਾ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 

ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਨੂੰ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ ਕਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਆਉਣ ਕਦਉ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਨੋਕਿਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਿੋਲ ਸਹੀ 
ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਦੁਆਲੇ ਘੁਿੰਮਦੇ ਦੇਖੋ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ 
ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਜਾ ਂਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ 
ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਿਿੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੱਿ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ। ਤੁਰਿੰਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਰਿੰਤ 911 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਸਿਿੇ ਿੰਿਟਿਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਹੋ
ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਇਿ ਸਿੰਿਿਿਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਿ ਰੱਖੋ ਕਜਸ ਕਿਚ ਘੱਿੋ ਘੱਿ ਪਿੰਜ ਕਦਨਾ ਂਲਈ ਪਾਣੀ, ਖਾਣੇ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਅਕਜਹੇ ਖਾਣੇ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਐਨਰਜੀ 
ਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਿਰੈਿਰ) ਅਤੇ ਿੱਪੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿ ਫਰਸਿ ਏਡ ਕਿੱਿ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਿ, ਿਾਿੂ 
ਬੈਿਰੀਆ,ਂ ਇਿ ਬੈਿਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਿਾਲਾ ਛੋਿਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਿੋਈ ਿੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿੀ ਇਸ 
ਕਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹੇ ਇਲਾਿੇ ਕਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਜੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨੂੰ 
ਪਕਹਲਾ ਂਹੀ ਕਤਆਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
2	ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਥਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿੰਦਰਲੀ ਿਿੰਿ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ 

ਮ਼ਬੂਤ ਮੇ਼ ਜਾ ਂਡੈਸਿ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਜਾ ਂਕਡਗਦੇ ਿੱਚ ਜਾ ਂਚੀ਼ਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋਿੋਗੇ।
2	ਜਾਣੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਿ ਥਾਿਂਾ ਂਕਖੜਿੀਆ,ਂ ਸ਼ੀਕਸ਼ਆ,ਂ ਿਿੰਗੀਆ ਂਤਸਿੀਰਾ ਂਜਾ ਂਬੂਕਿਆ,ਂ ਉੱਚੇ ਫਰਨੀਚਰ 

ਅਤੇ ਛੱਤ ਕਿੱਚ ਲੱਗੀਆ ਂਚੀ਼ਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਿੰਦੀਆ ਂਹਨ।  
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ਜੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋਿੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ:
2	਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਉ;
2	 ਕਿਸੇ ਮ਼ਬੂਤ ਡੈਸਿ ਜਾ ਂਮੇ਼ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਜਾ ਿੇ ਆੜ ਲਵ਼ੋ; ਅਤੇ, 
2	ਝਿਿੇ ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਤਿ ਰੁਕੇ ਰਹ਼ੋ। 
2	ਸ਼ਾਤਂ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝਿਕਿਆ ਂਦੇ ਬਿੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਲਜੁੱਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂ30 ਤੋਂ 

60 ਸਕਿਿੰਿਾ ਂਲਈ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2	ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਿੋਈ ਸੱਿ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
2	ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਹਦਾਇਤਾ ਂਲਈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2	ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰ ਉਪਰਲੇ ਖਤਕਰਆ ਂਤੋਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2	 ਕਜੱਥੇ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸਿਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਲਾਈ ਕਮਤੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਿਰਨਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਅਿੰਦਾ਼ਾ ਲਾ ਸਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਫਰਸਿ ਏਡ (ਮੁਢਲੀ ਡਾਿਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕ਼ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋਿਲ ਿੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਿਿਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਾਗ ਦੇਖੋ। 

ਿੋਈ ਿੱਡੀ ਆਫਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿੱਚ, BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਿੋਲ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਿ 
ਕਿਉਂਤ (ਕਬ਼ਨਸ ਿਿੰਿੀਕਨਊਿੀ ਪਲੈਨ) ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਕਜਿੰਨਾ ਿੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁੜ ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਿਣ। ਪਕਹਲਾ ਂਿਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਾਰਜ ਦੌਰਾਨ 
ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਿਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 604-433-1711 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਕਰਿਾਰਡ ਹੋਇਆ 
ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਸਰਕਿਸ ਿੋਆਰਡੀਨੇਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਸਿੰਿਿਿਾਲ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੇ ਸਰਿੋਤ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾ ਂਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਲਈ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
2	BC ਅਸਮਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦਾ ਗੱਠਜ਼ੋੜ

www.bccpd.bc.ca/default.htm
2	ਅਸਮਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਲ਼ੋਕਾ ਂਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯ਼ੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰ਼ੋਡ ਮੈਪ 

www.bccpd.bc.ca/docs/emergpreproadmap.pdf

http://www.bccpd.bc.ca/default.htm
http://www.bccpd.bc.ca/docs/emergpreproadmap.pdf
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ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਆ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਇਹ ਿੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। 
2	ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਜਾ ਂਨਾਲ ਦੇ ਸਿੋਰੇਜ ਕਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਪੇਂਿ 

ਕਥਨਰ, ਸੌਲਿੈਂਿ, ਪਰਿੋਪੇਨ ਿੈਂਿ ਜਾ ਂਗੈਸ।
2	ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਰੀਸਾਇਿਲ ਿਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਜਮ੍ਾ ਂਿਰਦੇ ਰਹੋ 

ਤਾ ਂਇਹ ਅੱਗ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹਨ।
2	ਪੱਿਾ ਿਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿੱਚ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਿਮੈਂਿ 

ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਿੰ਼ਲ ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਕਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/
ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੀ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ।

2	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਊਨਹਾਊਸ ਕਿਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਿਉਂਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਦਾ ਫਲੋਰ 
ਪਲੈਨ (ਮਿੰ਼ਲ ਦੀ ਕਿਉਂਤ) ਬਣਾਉ ਕਜਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਿ ਦੀ ਅਿੰਕਤਿਾ 2 ਤੇ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2	ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਘੱਿੋ ਘੱਿ ਦੋ ਰਾਹਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਜੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਦਾ ਇਿ ਰਾਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਿੰਦ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਿਰਤ ਸਿੋ। 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਬਚ ਿੇ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਰਸਕਤਆ ਂਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਭਆਸ ਿਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਕਿ 
ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿਿੇਂ ਕਨਿਲਣਾ ਹੈ।

2	ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣਾਈ ਦੇਿੇ ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂਫੌਰਨ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿਚੋਂ ਕਨਿਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ 
ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਿਉਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।

2	ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਬਾਹਰ ਕਨਿਲ ਿੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਉ, 
ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਚਾਲੂ ਿਰੋ ਅਤੇ 911 ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ।

2	ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਚਲਾ ਿੂਆ ਂਅਲਾਰਮ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਿੱਜਦਾ ਰਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਤਾਰਾ ਂਨਾਲ ਜੁਕੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ 
ਲਈ ਿੋਈ ਬੈਿਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੂਆ ਂਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਚਂ 
ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜਾ ਿੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਾਓ ਨਾ ਜਾ ਂਬਿੰਦ ਨਾ ਿਰੋ।

2	ਆਪਣੇ ਸਿੋਿ, ਓਿਨ ਅਤੇ ਿੋਸਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖ ਿੇ ਤਾ ਂਜੋ ਇਨ੍ਾ ਂਕਿਚੋਂ ਿੂਿੰਆ ਨਾ ਕਨਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਿੂਆ ਂ
ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਕਿਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਿੇਲੇ ਝੂਠੇ 
ਅਲਾਰਮਾ ਂਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਨੂੰ ਹਿਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਣ ਿਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉ ਅਤੇ ਿਦੇ ਿੀ 
ਬਣਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇਿੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।

2	ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਲਦੀ ਭੜਿਣ ਿਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾ ਂਨੂੰ ਇਿੱਠਾ ਿਰਨਾ ਜਾ ਂਬਾਹਰ 
ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਬਿੰਦ ਹੋਏ ਰਸਕਤਆ ਂਤਾ ਂਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨੂੰ 
ਦੱਸੋ। 
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2	ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਯਿੰਤਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਿਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਲਾਈ ਕਮਲੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਯਿੰਤਰ ਨੂੰ ਿਰਤਣਾ ਕਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਿਲ 
ਫਾਇਰ ਕਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

2	ਫਾਇਰ ਡੋਰਾ ਂਜਾ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਦਰਿਾਕ਼ਆ ਂਅੱਗੇ ਿੋਈ ਚੀ਼ ਰੱਖ ਿੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਾ 
ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਕਿੱਚ ਖਤਰੇ ਕਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

2	 ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਆਊਿਲੇਿ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਡ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾ ਂਨੁਿਸਾਨੀਆ,ਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਜਾ ਂਕਛੱਜੀਆ ਂ
ਹੋਈਆ ਂਪਾਿਰ ਿੋਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀ 'ਪਾਿਰ ਬਾਰ' ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪਿਰਣਾ ਂਦੀ ਕਹਫਾ਼ਤ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਾਈਮ ਫਰੀ ਐਡੈਂਡਮ  
1998 ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ, BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਕਿੱਚ ਮੂਿ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਿਰਾਇਮ ਫਰੀ 
ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਅਡੈਨਡਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਿਾ ਿਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ: 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ)ਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਿੋਈ ਿਸਨੀਿ ਜਾ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰ 
(ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ)ਂ ਿੱਲੋਂ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਜਾ ਂਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ 
ਸੱਕਦਆ ਕਗਆ ਿੋਈ ਕਿਅਿਤੀ ਜਾ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਕਿੱਚ ਜਾ ਂਪਰਿਾਪਰਿੀ 
ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਨ੍ਾ ਂਤੱਿ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: 
2	ਡਰੱਗ਼ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਿੋਈ ਿੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਿਾਰਜ;
2	ਫੁਸਲਾਉਣਾ (ਿੇਸਿਾਪੁਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਗਤੀਕਿਿੀਆ)ਂ; 
2	ਸਿਰੀਿ ਗੈਂਗ ਿਾਰਿਾਈ; 
2	ਹਮਲਾ ਜਾ ਂਹਮਲੇ ਦੀ ਿਮਿੀ;
2	ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੈਰਿਾਨੂੰਨੀ ਿਰਤੋਂ;
2	 ਿੋਈ ਿੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਿਾਰਜ ਕਜਹੜਾ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ, ਦੂਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਜਾ ਂਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਾਪਰਿੀ 

ਜਾ ਂਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿੇ ਕਿਚਲੇ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਕਸਹਤ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾ ਂਭਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਿੱਚ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਿੇ। 

ਇਸ ਿਾਿੇ ਕਿਚਲੀਆ ਂਦੇ ਪਰਿਬਿੰਿਾ ਂਕਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਿੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਗਿੰਭੀਰ ਉਲਿੰਘਣਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਿਾਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਰੈ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਿੈਨੇਂ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਿ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਿਰਨਾ 
ਹੋਿੇਗਾ। (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿੀਤਾ ਿਰਾਇਮ ਫਰੀ ਮਲਿੀ-
ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਿਾਿਾ ਦੇਖੋ।)
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ਤੋੜ-ਭੰਨ 
ਐਲੀਿੇਿਰਾ,ਂ ਪੌੜੀਆ ਂਅਤੇ ਹਾਲਾ ਂਦੀ ਤੋੜ-ਭਿੰਨ ਿਾਰਨ ਮਕਹਿੰਗੀ ਮੁਰਿੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਿੰਿਾ ਂ
ਤੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਕਲਖਤਾ ਂ(ਗਰੈਕਫਿੀ) ਨੂੰ ਕਮਿਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੋਝੀਆ ਂਕਦਸਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਿੀ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਤਾ ਂਫੌਰਨ ਪੁਕਲਸ ਨੂੰ 
ਫੋਨ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਜਾ ਂਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ 
ਨੂੰ ਦੱਸੋ। 

ਬਹੁਤ ਸਿਆਦਾ ਗਰਮੀ
ਗਰਮੀ-ਸਬਿੰਿਤ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਸਕਥਤੀਆ ਂਦੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਲੱਛਣ ਲਈ ਚੌਿਸ ਰਹੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਿ 
ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਡਾਿਿਰ ਨੂੰ ਕਮਲੋ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਿਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਚ 911 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। 

ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
2	ਹਾਈਡਰੇਕਿਡ ਰਹੋ - ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
2	ਗੈਰ-਼ਰੂਰੀ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਕਿਿੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਿਰੋ
2	ਅਲਿੋਹਲ ਅਤੇ ਿੈਫੀਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹਨ
2	ਠਿੰ ਢੇ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਿਿੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ
2	 ਕਭੱਜੋ, ਠਿੰ ਡਾ ਹੋਣ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਠਿੰ ਡਾ ਸ਼ਾਿਰ ਜਾ ਂਨਹਾਓ
2	ਆਰਾਮ 
2	ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਕਿਿੰਡੋ ਢੱਿਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ
2	ਛਾ ਂਦੇਖੋ
2	ਹਲਿੇ ਿੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ
2	ਦੂਕਜਆ ਂ'ਤੇ ਕਨਗਾਹ ਰੱਖੋ
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ਕਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਰਕਿਕਸ਼ ਕਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਕਿੱਚ ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਿਾਲਾ ਸਿਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੱਖ-
ਿੱਖ ਕਿਸ਼ਾ-ਖੇਤਰਾ ਂਤੋਂ ਕਸਹਤ-ਸਿੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਅਤੇ ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਹਨ। ਸਿਾਫ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ: ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾ,ਂ ਪਰਿਾਇਰਿੀ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੋਆਰਡੀਨੇਿਰ, ਿੈਨੈਂ ਿ ਸਪੋਰਿ ਿਰਿਰ, 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਸਪੋਰਿ ਿਰਿਰ, ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਕਡਿੈਲਪਰ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਪਲਾਿਂ ਐਂਡ ਹੋਮ ਿੀਮ (ਹਾਊਕਸਿੰਗ 
ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਕਿਕਸ਼ ਸਿਾਫ ਦੀਆ ਂਭੂਕਮਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਪਿੰਨਾ 5 ਦੇਖੋ)। 

ਿਾਈਟ ਿਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਹਾਊਜ਼ਸੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾ ਂ(Housing and Health Nurses, HHN) ਅਤੇ 
ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ(TSW) ਡਾਇਰੈਿਿਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਬੀ ਸੀ ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾ ਂ
'ਤੇ ਸਕਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਕਸਹਤ, ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਿਤੀ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਰੋਤਾ ਂ
ਅਤੇ ਸਿੰਿਿ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਿ ਪਹੁਿੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤਿੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਿ ਪਹੁਿੰਚ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, 
ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂਸਾਈਿ ਪਰਿਤੀਕਨਿੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ ਸਪ਼ੋਰਟ ਵਰਕਰ (PSWs) BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੀਆ ਂਅਰਿ-ਸਹਾਇਿ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਈਿਾ ਂ
'ਤੇ ਸਕਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਕਿਅਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਕਰਿਿਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਅਰਿ-ਸਮਰਕਥਤ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਿਲਪਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾ ਂਨੂੰ ਕਿਿਸਤ 
ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਜੀਿਨ-ਮੁਹਾਰਤ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿੋਗਰਾਕਮਿੰਗ ਤੱਿ 
ਪਹੁਿੰਚ ਪਰਿਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

 ਤਰਜੀਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ (PPP): ਘਰੇਲੂ ਕਹਿੰਸਾ ਜਾ ਂਦੁਰਕਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁਿੰਚ ਕਦਿੰਦਾ ਹੈ। PPP ਸਿਾਫ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਕਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਕਲਆ ਂ
ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਅਜ਼ਡਕਸਨ ਰੀਕਵਰੀ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ, BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਿੈਨਿੂਿਰ ਿੋਸਿਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਰੇ਼ਰ ਹੈਲਥ 
ਕਿਚਿਾਰ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 
ਕਿਚਲੇ ਨਕਸ਼ਆ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਕਸਆਿਾ ਂਤੋਂ ਠੀਿ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾਿਾਰੀ ਆਰ਼ੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਿਾਈ ਦਫਤਰ 
ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ।  
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ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਵਿਾਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਿਕਮਉਨਿੀ ਕਿਿਾਸ ਕਿਸੇ ਿਕਮਉਨਿੀ ਦੀ ਮ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਿੱਲ ਕਿਿਕਸਤ 
ਹੋਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਕਡਿੈਲਪਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲ, ਪਲਾਿਂ ਅਤੇ ਹੋਮ਼ ਦੀ ਿੀਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਪਛਾਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੰਸਥਾਿਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂੇਦਾਰੀ ਕਿੱਚ ਿਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਿ 
ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਕਡਿੈਲਪਰ ਜਾ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਕਿਿਕਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਅਤੇ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਸਿਾਫ ਨਾਲ ਿਿੰਮ 
ਿਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਮਾਕਜਿ/ਮਨੋਰਿੰਜਿ ਇਿੈਂਿ, ਕਿਕਦਅਿ/ਜੀਿਨ-ਮੁਹਾਰਤ ਿਰਿਸ਼ਾਪਾ ਂਅਤੇ 
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਿ ਸਿੰਗਠਨਾ ਂਨਾਲ ਿੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂBC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਸਾਈਿਾ ਂਕਿੱਚ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮਹਨ। ਇਹਨਾ ਂ
ਪਰਿੋਗਰਾਮਾ ਂਕਿੱਚ, ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਪਾਰਿਨਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿਰ ਜਾ ਂਪਰਿੋਗਰਾਮ ਸਪੋਰਿ 
ਿਰਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ ਆਨਸਾਈਿ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਂਗਤੀਕਿਿੀਆ ਂਪਰਿਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਬੁਕਲਿਨ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜੱਥੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਗਤੀਕਿਿੀ ਦਾ ਿਲਿੰਡਰ ਲਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਕਿਕਸ਼ ਦੇ ਸਿਾਫ਼ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਗ੍ਰਾਟਂਾ ਂ(Tenant Activity Grants, TAG) - ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗਤੀਕਿਿੀ ਨੂੰ ਆਯੋਕਜਤ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕਬਲਕਡਿੰਗ 
ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਪਰਿਤੀਕਨਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੱਿ ਇਿੈਂਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਿਾਿਂ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਦੇਣ 
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਕਡਿੈਲਪਰ ਜਾ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ 
ਨਾਲ ਕਿਿੇਂ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿਿੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਕਿਿੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ। 

ਸਟਡੂੇਂਟ ਟੇਨੇਂ ਟ ਇਮਪਲ਼ੋਏਮੈਂਟ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ (Student Tenant Employment 
Program, STEP) 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਲਈ ਨਿੀਨਤਾਿਾਰੀ ਰੁ਼ਗਾਰ 
ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜ 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੀ ਨੌਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਿਰਿੇ ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਦੀ ਰੁ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਖਲਾਈ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਕਤਆ ਂਕਿੱਚ ਕਰ਼ਊਮੇ ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ, ਇਿੰਿਰਕਿਊ ਦੀਆ ਂਤਿਨੀਿਾ ਂ
ਅਤੇ ਪਰਿਮਾਣੀਿਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
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ਐਜੂਕੇਸਨ ਅਵਾਰਡਿ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ (Education Awards Program, EAP) ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਿਕਦਅਿ ਿੀਚੇ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਨਿੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਬਰਸਰੀ਼ ਅਤੇ ਅਿਾਰਡਾ ਂਨੂੰ ਸੈਿਿੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮਾ ਂਲਈ ਿਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। EAP ਕਿਕਦਆ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਤਰੱਿੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 
ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਪਰਿਚਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲ, ਪਲਾਟਂਸ ਐਂਡ ਹ਼ੋਮਿ (PPH) ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿੁਦਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂ
ਨਾਲ ਜੋੜ ਿੇ ਕਸਹਤਮਿੰਦ ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਦੇ ਕਿਿਾਸ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਕਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਨਾ ਹੈ। PPH ਸਿਾਫ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੌਦੇ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਰਸੋਈਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਪਰਿਦਾਨ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਰਿਸ਼ਾਪਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, PPH 
ਿੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ pph@bchousing.org ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ 
ਪਰਿਤੀਕਨਿੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਕਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇੱਥੇ ਜਾਓ:  
www.bc211.ca.

mailto:pph%40bchousing.org?subject=
http://www.bc211.ca
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ਮਿਾਨ ਖਾਲੀ ਿਰਨਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਾਨ ਖਾਲੀ ਿਰਿੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ 
ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਿ-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਕਿਸ ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਿ ਮਹੀਨਾ ਪਕਹਲਾ,ਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਿ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾ ਂਪਰਿਾਪਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਅਪਰਿੈਲ ਨੂੰ ਮੂਿ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤਿ ਆਪਣੇ PPM ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਕਿਸ ਕਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 15 ਅਪਰਿੈਲ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫਰ ਿੀ 
ਅਪਰਿੈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਿਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਨਿ ਦੀ 
ਜਾਚਂ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇਿੰਿਮੈਂਿ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਸਫਾਈਆ ਂਦੀ ਇਿ ਕਲਸਿ 
ਦੇਿੇਗਾ ਕਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਿਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਨਿ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਾਫ 
ਹੀ ਛੱਡ ਿੇ ਜਾਣਾ ਪਿੇਗਾ ਕਜਿੰਨਾ ਸਾਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੂਿ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਸੀ। ਆਮ ਘਸਾਈ ਦੇ ਇਲਾਿਾ 
ਯੂਕਨਿ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਿੀ ਨੁਿਸਾਨ ਦੀ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਿੰਮਤਾ ਂਲਈ ਮੁੱਲ ਕਲਆ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਦਨ ਦੁਪਕਹਰ ਦੇ 1 ਿਜੇ ਤੱਿ ਮਿਾਨ ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਂਰੀ ਿਾਰਡ ਿਾਪਸ ਿਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਿਰਿੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਰਨ ਦੀ ਕ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। 
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ਅੰਜ਼ਤਕਾ 1: ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕ਼ਆਦਾਤਰ BC ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਿਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30  
ਿਜੇ ਤੱਿ ਖੁੱਲੇ੍ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਓ:  
www.bchousing.org

ਸਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਸਗੱਛ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪੁੱਛ-ਕਗੱਛਾ ਂਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ: 
tenantinquiries@bchousing.org

ਦਰਿਾਿਤ ਦੇਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛ-ਸਗੱਛ ਲਾਈਨ 
ਹਾਊਜ਼ਸੰਗ ਰਜ਼ਜਸਟਰੀ/SAFER/ਰੈਂਟਲ ਅਜ਼ਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ 
ਸੂਇਿ 101 - 4555 ਕਿਿੰਗਸਿ ੇ
ਬਰਨਬੀ BC V5H 4V8  
ਿੈਲੀਫੋਨ: (604) 433-2218 
ਫੈਿਸ:  (604) 439-4729 
ਿੋਲ ਫ੍ਰੀ:  1-800-257-7756 

ਿਟੋਰਫਰੰਟ ਆਸਫ਼ਿ 
ਸੂਿ 101 - 4555 ਕਿਿੰਗਸਿੇ  
ਬਰਨਬੀ, B.C. V5H 4V8

ਹੋਮ ਆਸਫ਼ਿ 
ਸੂਿ 1701 - 4555 ਕਿਿੰਗਸਿੇ  
ਬਰਨਬੀ BC V5H 4V8  
ਿੈਲੀਫੋਨ: (604) 433-1711  
ਫੈਿਸ: (604) 439-4722 
ਿੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-866-465-6873  
ਈ-ਮੇਲ: webeditor@bchousing.org

ਵੈਨਿੂਵਰ ਿੋਿਟਲ ਰੀਜਨ 
510-369 ਿਰਮੀਨਲ ਐਿੇਕਨਊ  
ਿੈਨਿੂਿਰ BC V6A 4C4  
ਿੈਲੀਫੋਨ: (604) 609-7024  
ਫੈਿਸ:  (604) 609-7031 
ਈ-ਮੇਲ: LMDirectlyManaged@bchousing.org
ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਜ਼ਟਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ (ਸਾਮ 4ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:30ਵਜੇ ਤੋਂ): 
604-682-4852

http://www.bchousing.org
mailto:tenantinquiries%40bchousing.org?subject=
mailto:webeditor%40bchousing.org?subject=
mailto:LMDirectlyManaged%40bchousing.org?subject=
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ਫਰੇਿਰ ਿੇਤਰ 
ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ:  (604) 609-7024 
ਫੈਿਸ:  (604) 609-7031 
ਈ-ਮੇਲ: LMDirectlyManaged@bchousing.org 
ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਜ਼ਟਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ (ਸਾਮ 4ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:30ਵਜੇ ਤੋਂ): 
604-682-4852

ਵੈਨਿੂਵਰ ਆਇਲੈਂਡ ਿੇਤਰ 
ਸੂਿ 201 - 3440 ਡਗਲਸ ਸਿ੍ਰੀਿ 
ਕਿਿਿੋਰੀਆ BC V8Z 3L5  
ਿੈਲੀਫੋਨ: (250) 475-7550  
ਫੈਿਸ: (250) 475-7551  
ਿੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-800-787-2807  
ਈ-ਮੇਲ: VanIslandRegion@bchousing.org  
24-ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ: 250-213-8798

ਇਨਟੀਸਰਅਰ ਿੇਤਰ 
451 ਕਿਨੀਪੈਗ ਸਿ੍ਰੀਿ  
ਪੈਂਕਿਿਿਨ BC V2A 5M6  
ਿੈਲੀਫੋਨ: (250) 493-0301  
ਫੈਿਸ: (250) 492-1080  
ਿੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-800-834-7149  
ਈ-ਮੇਲ: InteriorRegion@bchousing.org  
24-ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ: 250-493-0301 (ਇਹ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਿੰ ਬਰ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਘਿੰਕਿਆ ਂਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਲ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਿਿ ਿਰੇਗੀ।)

ਉੱਤਰੀ ਿੇਤਰ 
1380 - 2ਜੀ ਐਿੇਕਨਊ  
ਕਪਰਿਿੰਸ ਜਾਰਜ BC V2L 3S6 
ਿੈਲੀਫੋਨ: (250) 562-9251  
ਫੈਿਸ: (250) 562-6488  
ਿੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-800-667-1235  
ਈ-ਮੇਲ: NorthernRegion@bchousing.org  
24-ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ: 250-562-9251 (ਇਹ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਿੰ ਬਰ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਘਿੰਕਿਆ ਂਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਲ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਿਿ ਿਰੇਗੀ।)

mailto:LMDirectlyManaged%40bchousing.org?subject=
mailto:VanIslandRegion%40bchousing.org%20?subject=
mailto:InteriorRegion%40bchousing.org%20?subject=
mailto:NorthernRegion%40bchousing.org%20?subject=
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ਇਿ ਪੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਰਿਾਰਡ ਿਰਨ  
ਲਈ ਿਰੋ 

ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ/ਸਾਈਿ ਰੀਪਰਿੈ਼ਨਿੇਕਿਿ:  __________________________________________________________________________________________________________

ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਕਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾ:ਂ  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ:  ________________________________________________________________________________________________________________________________

ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਪੋਰਿਫੋਲੀਓ ਅਕਸਸਿੈਂਿ:  ___________________________________________________________________________________________________________________________

ਿੇਨੇਂ ਿ ਸਪੋਰਿ ਿਰਿਰ:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ਹਾਊਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨਰਸ:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

ਿਾਿੂ ਨਿੰ ਬਰ:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ਅੰਜ਼ਤਕਾ 2:  
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯ਼ੋਜਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੀ ਕਬਲਕਡਿੰਗ ਕਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਪਕਹਲਾ ਂਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਿੇ ਕਨਿਲਣ 
ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੀ ਗਈ ਕਗਰਿਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਸਤੇ 
ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਿੇ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਕਨਿ ਕਿੱਚ 
ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਲਾਓ। ਨੋਿ ਿਰੋ ਕਿ ਿਿੰਿਾ,ਂ ਕਖੜਿੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਿਾ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਭਿ ਰਸਕਤਆ ਂਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਤ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕਿਿਾਣੇ 
ਨੇੜੇ ਇਿੱਠੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਤ ਮੁਿਿੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਕਭਆਸ ਿਰੋ।

ਨਮੂਨਾ ਯੋਜਨਾ: 

 

      

ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕਮਰਾ

ਡਾਇਿਨੰਗ 
ਰੂਮ

ਰਸੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਬ�ਡਰੂਮ

ਬ�ਡਰੂਮ

ਿਖੜਕੀਿਖੜਕੀ
ਿਖੜਕੀ

ਿਖੜਕੀ

ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਿਮਲਣ 
ਦੀ ਥਾਂ

ਡੇਨ
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ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ



ਅੱਠਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2022


